
HIV-NETVÆRKSMØDE 
D. 25.-26. marts 2023 

Arrangementet er for medlemmer af netværket med en ledsager. Deltagergebyret er på 385 kr. per 

person. Man kan søge støtte til dækning af deltagergebyr og transportudgifter ved 

Blødererstatningsfonden. 

Der er 16 billetter til Grease the Musical, som bliver uddelt først til mølle. 

LØRDAG: 

13.00-14.30: Velkomst og bordet rundt: Vi 

hilser på hinanden og taler om, hvordan vi har 

det, og hvilke udfordringer der fylder i 

dagligdagen.  

14.30-15.00: Pause med forfriskninger 

15.00-17.00: Positiv med Parkinson. 

Foredrag af Ole Lystrup Iversen: Ole Lystrup 

Iversen er ramt af Parkinson. Han har valgt at 

gå til tilværelsen med Parkinson med et positivt 

mindset, og han mener, det har givet ham et 

bedre liv.  

17.00-17.30: Tid til at gå på værelset 

17.30-19.00: To-retters middag inkl. aftenkaffe 

(drikkevarer udover isvand på egen regning) 

19.00: “You're The One That I Want”, Grease 

the Musical: Vi skal se den farverige, hitmager 

og klassiker: Grease. Lige under hotellet ligger 

Falkoner Salen, hvor Grease the Muscial vises i 

en ny version med Silas Holst og Neel Rønholt i 

de to hovedroller som Danny Zuko og Sandy. 

Forestillingen starter klokken 19.30, så vi har 

lidt tid til at tanke op inden forestillingen.  

SØNDAG: 

8.00-9.00: Morgenmad 

9.00-9.45: Refleksion over gårsdagens foredrag 

ved Ole Lystrup Iversen. 

9.45-10.00: Pause 

10.00-12.00: Det sunde liv. Oplæg ved Bente 

Klarlund Pedersen: Vi får besøg af 

sundhedsforsker og overlæge Bente Klarlund 

Pedersen, der vil fortælle om immunsystemet 

og det sunde liv. Bente er et kendt ansigt for 

mange. Hun har udgivet et væld af 

prisvindende sundhedsfaglige bøger og 

deltaget i flere kendte tv-formater med fokus på 

at kommunikere om sundhed til danskerne. 

Bente sætter en dyd i at fortælle om sundhed 

på en nærværende og letforståelig måde. 

 

12.00-12.15: Pause  

12.15-13.00: Opsamling: Hvad tager vi med fra 

weekenden? 

13.00: Sandwich to-go. Og farvel og tak for 

denne gang   


